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LÍNGUA PORTUGUESA 2º Ano EM- Profª -Simone 

Atividades para quarta-feira (06 de maio de 2020). 

Exercícios sobre Complemento Nominal e ADJUNTO 

ADNOMINAL 

O Complemento Nominal é o termo integrante da oração utilizado para completar o 

sentido de um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio). Ele é seguido sempre de 

preposição. Exemplos: ... O complemento nominal pode ser representado por uma 

oração subordinada substantiva completiva nominal. 

Adjunto adnominal é o termo acessório da oração que tem a função de caracterizar 

ou determinar um substantivo. Isso pode ser feito através de artigos, adjetivos e outros 

elementos que desempenhem a função adjetiva. Exemplo: ...As (artigo), melhores 

(adjetivo) são os adjuntos adnominais do substantivo receita. 

 

Questão 1 

Destaque o complemento nominal das orações abaixo: 

a) A notícia da morte espalhou-se depressa. 

b) Ela tem saudades de mim. 
c) Você tem receio daquele desvairado? 

d) Tenho certeza de que seremos contratados. 

 
Questão 2 

Relacione as colunas de acordo com a classe gramatical a que o núcleo 
do complemento verbal pertence: 
a) Ela estava consciente de tudo. 
b) A vitória de um foi a alegria do grupo. 
c) O medo de que fosse assaltada mantinha-a em casa. 
d) Eles têm admiração pelo pai. 

( ) substantivo 

( ) pronome 

( ) numeral 

( ) oração 



Questão 3 

(Banespa) Assinale a alternativa em que o termo grifado é complemento 
nominal: 
a) ( ) A enchente alagou a cidade. 
b) ( ) Precisamos de mais informações. 
c) ( ) A resposta ao aluno não foi convincente. 
d) ( ) O professor não quis responder ao aluno. 
e) ( ) Muitos caminhos foram abertos pelos bandeirantes. 

 
Questão 4 

(UEPG-PR) A oração que apresenta complemento nominal é: 

a) ( ) Os pobres necessitam de ajuda. 

b) ( ) Sejamos úteis à sociedade. 

c) ( ) Os homens aspiram à paz. 

d) ( ) Os pedidos foram feitos por nós. 

e) ( ) A leitura amplia nossos conhecimentos. 

5) Coloque A para adjunto adnominal e C para complemento nominal. 

 

a) Aquela cadeira de ferro é muito resistente ( ). 

b) Foi solicitada ao gerente a devolução do dinheiro ( ). 

c) Aquela imagem de cera é esquisita ( ). 

d) O caderno de anotações estava desorganizado ( ). 

e) A construção do metrô se prolonga há muitos anos ( ). 

f) As ruas do nosso bairro estão necessitando de reparos ( ). 

g) O juiz determinou a prisão do bandido ( ). 

h) A nadadora tinha certeza da vitória ( ). 

i) A atitude do rapaz foi notável ( ). 

j) O ataque do nosso time é uma piada ( ). 

k) O temor de Deus é necessário aos homens ( ). 



l) Ele estava desejoso de vingança ( ). 

m) A introdução desses costumes não nos agradava ( ). 

 

6) Leia o trecho a seguir. 

 

O meu pai era paulista 

Meu avô, pernambucano 

O meu bisavô, mineiro 

Meu tataravô, baiano 

Meu maestro soberano 

Foi Antonio Brasileiro 

 

“paulista”, “pernambucano”, “mineiro”, “baiano” e “soberano” são adjetivos, 
mas apenas um apresenta função sintática diferente da encontrada nos 
demais. Assinale-o. 

 

a) Paulista. 

b) Pernambucano. 

c) Mineiro. 

d) Baiano. 

e) Soberano. 
 

Obs: Qualquer dúvida estou à disposição. 

 

 


